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AARHUS UNIVERSITET 

Formular II - side 1 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
 

Omprøve, august 2012 

Juridisk kandidateksamen  Ordning: 

Del/delprøve/fase:  2. år af bacheloruddannelsen  

Fag: Forvaltningsret 

Opgavetype: AO 

Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden):   7 

Eksamensdag: Onsdag den 8. august 2012 kl. 9.00 – 14.00 

Eksamenslokale: Finlandsgade 8, bygning 5106-5108, 8200 Aarhus N  
 

Tilladte medbragte hjælpemidler: 
Alle - herunder batteridrevet PC som opslagsværk 

Materiale der udleveres til eksaminanden: 
Intet ud over opgaveteksten 
 
(Det bemærkes, at der ikke foretages opgavegennemgang) 
 
VIGTIGT - for studerende som anvender PC til eksamen 
Hvis der opstår problemer med udskrivningen af din eksamensopgave, kan 
studienævnet give dispensation til, at du afleverer besvarelsen på usb-stick. For at 
sikre dokumentation for, at printeren virkede ved eksamens start, opfordrer 
studienævnet til, at du starter eksamen med at udskrive et stykke papir med dagens 
kodeord. Dette papir med kodeordet vedlægges en evt. dispensationsansøgning. 
Dagens kodeord er:    OM/FORV/august 2012 
 
 



2 
 

AO 1 
 
 
Den 11. januar 2011 modtog Rynkeby Kommune et brev fra ejendomsselskabet Multi Invest A/S. I brevet 
oplyste selskabet, at man påtænkte at erhverve ejendommen Paradisæblevej 13, Rynkeby, som ejeren 
havde sat til salg. På ejendommen lå der en større autoforretning, og hensigten med erhvervelsen var at 
nedrive det eksisterende byggeri og opføre et butikscenter. Multi Invest A/S anmodede kommunen om at 
oplyse, om det ville være muligt at opføre et butikscenter på denne ejendom. 
 
Den 19. januar 2011 svarede kommunens tekniske forvaltning, at den eksisterende anvendelse af 
ejendommen var i overensstemmelse med såvel kommuneplanen som den gældende lokalplan. Der var 
dog ikke i kommuneplanen noget til hinder for Multi Invest A/S’ planer. Opførelsen af et butikscenter 
krævede imidlertid, at kommunalbestyrelsen ville vedtage en ny lokalplan for ejendommen. Skrivelsen blev 
afsluttet således: ”Umiddelbart er der ingen retlige hindringer for, at vi kan gå videre med projektet.”  
 
Den 21. februar 2011 blev der afholdt et møde mellem Rynkeby Kommune og Multi Invest A/S om 
proceduren for lokalplanen. Man enedes om, at forvaltningen umiddelbart efter sommerferien skulle 
forelægge et forslag til lokalplan for kommunalbestyrelsen, så man kunne få en principiel stillingtagen.  
 
Multi Invest A/S underskrev herefter den 8. marts 2011 en endelig købsaftale uden forbehold med ejeren af 
ejendommen Paradisæblevej 13. Købsprisen var aftalt til 4 mio. kr.  
 
Sagen blev herefter behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2011, hvor den gav anledning 
til en ophedet debat. Viceborgmester Carl Christensen, hvis søn var medlem af Multi Invest A/S’ bestyrelse, 
agiterede varmt for forslaget. Alligevel blev forslaget nedstemt med stemmerne 16 mod 15, idet flertallet 
fandt, at den eksisterende anvendelse af ejendommen var i god harmoni med disponeringen for området. 
 
Den 9. september 2011 modtog Multi Invest A/S et brev fra Rynkeby Kommune, hvori det blev oplyst, at 
arbejdet med lokalplanen var standset, da et flertal i byrådet havde stemt imod forslaget. I brevet tilføjedes 
det: ”På denne baggrund må vi desværre konstatere, at et butikscenter ikke vil kunne etableres på 
ejendommen.” 
 
Multi Invest A/S’ skrev den 14. september 2011 til Rynkeby Kommune og protesterede mod det passerede. 
I brevet anførte man, at kommunen gennem den indledende sagsbehandling havde forpligtet sig til at 
gennemføre den nødvendige planlægning. Endvidere anmodede man om at modtage klagevejledning. 
 
Borgmester Albert Andersen svarede den 20. september 2011, at han desværre kun kunne konstatere, at 
kommunalbestyrelsen havde stemt, som den havde gjort. Han tilføjede: ”Som jeg ser sagen, er afgørelsen 
endelig, og den kan ikke påklages administrativt.” 
 
Multi Invest A/S skrev herefter følgende til kommunen den 30. september 2011: ”Vi overvejer at anlægge 
en retssag. Vil I oplyse, hvilke regler der gælder, hvis vi vil anlægge sag mod kommunen?” Den 10. oktober 
2011 svarede borgmesteren følgende: ”Som tidligere oplyst kan afgørelsen i denne sag ikke påklages 
administrativt. Det betyder også, at I ikke kan indbringe sagen for domstolene.” 
 
Den 20. oktober 2011 modtog kommunen et nyt brev fra Multi Invest A/S. I brevet blev det oplyst, at Multi 
Invest A/S ville sælge grunden til tredjemand for højst opnåelige pris. Hvis prisen ved salget blev mindre 
end 4 mio. kr., ville Multi Invest A/S kræve tabet erstattet af kommunen. Kommunen svarede den 24. 
oktober 2011, at man ikke mente, at et eventuelt tab kunne gøres gældende mod kommunen. 
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Den 12. marts 2012 skrev Multi Invest A/S på ny til Rynkeby kommune. I skrivelsen oplystes det, at grunden 
nu var blevet solgt til højst opnåelige pris, hvilket var 2,5 mio. kr. Forskelsbeløbet, 1,5 mio. kr. krævede 
Multi Invest A/S erstattet af kommunen. Den 10. april 2012 skrev Rynkeby Kommune til Multi Invest A/S, at 
kommunen afviste ethvert erstatningsansvar og tilføjede: ”I øvrigt henleder vi opmærksomheden på, at 
fristen for at anlægge sag er udløbet, jf. planlovens § 62, stk. 1.” 
 
Multi Invest A/S henvendte sig her efter til advokat Mie Madsen.  
 
Der ønskes på baggrund af det beskrevne hændelsesforløb en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til, 
hvorledes advokat Mie Madsen kan rådgive sin klient.  
 

--------------- 
 
Ved besvarelsen lægges det til grund, at lov om planlægning under de beskrevne omstændigheder ikke 
forpligter kommunalbestyrelsen til at gennemføre en lokalplan af det beskrevne indhold. 
 

--------------- 
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Bilag: 
 
 
Uddrag af lov om planlægning:  
 
§ 13. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe lokalplaner efter reglerne i kapitel 6. En lokalplan må ikke 
stride mod 

 
1) kommuneplanen, 
.... 
 

   Stk. 2. En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller 
anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre 
kommuneplanens virkeliggørelse. 

….   

§ 58. Til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter§ 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og 
Miljøklagenævnet kan påklages: 

1) …. 

     2)   …. 

     3)   …. 

     4) Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og 
regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål…. 

     5)   …. 

   Stk. 2. …. 

   Stk. 3. …. 

   Stk. 4. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

§ 60. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt ….. 

…. 

§ 62. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 
seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt 

…. 
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AO 2 
 
 

Storby Kommune havde de senere år oplevet en større stigning i antallet af sociale sager, herunder navnlig 
en voldsom stigning i antallet af dyre anbringelsessager på børneområdet. Kommunalbestyrelsen havde 
derfor nyligt vedtaget, at der i forbindelse med indsatsen over for udsatte børn og unge i videst muligt 
omfang skulle iværksattes foranstaltninger i kommunalt regi for udsatte i denne gruppe frem for dyre 
anbringelsesløsninger uden for hjemmet i privat regi. Kommunalbestyrelsen havde i den forbindelse 
kalkuleret med en besparelse på 50 mio. kr. for budgetåret 2012. Herudover havde kommunaldirektøren af 
kommunalbestyrelsen fået pålæg om, at der skulle findes 20 mio. kr. i besparelser ved administrative 
effektiviseringer for budgetåret 2012 på børne- og ungeområdet. Ud over omlægninger af arbejdsgange 
skulle der på enkelte områder ske nyansættelser med henblik på at optimere og forbedre sagsgangene.  
 
Storby Kommune opslog herefter bl.a. en stilling som specialist på det børnefaglige område til kommunens 
familieafdeling, afsnittet for særligt belastede børn og unge. Af stillingsopslaget fremgik det, at Storby 
Kommune som led i sin personalerekruttering generelt forlangte, at ansøgerne selv indhentede og 
medsendte straffeattest til kommunen. En sådan skulle fremsendes pr. e-mail. Årsagen til, at kommunen 
ønskede oplysninger om eventuelle strafbare handlinger var, at kommunen ville tilvejebringe et bredt og 
betryggende beslutningsgrundlag for ansættelser af medarbejdere.  
 
Blandt ansøgerne var den 53 årige Bente Breinholt og den 30 årige Cecilie Cedergaard, der begge sammen 
med et par andre ansøgere blev indkaldt til samtale den 8. april 2012. Forinden samtalen havde ansøgerne 
hver især indsendt en straffeattest, som ansøgerne selv havde indhentet hos Kriminalregistret, til 
kommunen.    
 
Senere samme dag meddelte kommunen telefonisk Bente Breinholt, at man i ansættelsesudvalget fandt 
hende kvalificeret, men at man var blevet enige om ikke at ansætte hende, fordi man havde konstateret, at 
hendes søster allerede var ansat som socialrådgiver i samme afsnit i familieafdelingen, og at man fandt 
dette problematisk. Kommunen tilkendegav, at det ikke var hensigtsmæssigt, at der var personale med 
tætte familierelationer ansat samme sted. Det blev påpeget, at der var tale om et mindre afsnit, hvor de 
ville få den samme leder, og det kunne give loyalitetskonflikter i forhold til ledelsen og samarbejdet 
generelt blandt medarbejderne. I øvrigt accepterede man generelt i kommunen ikke ægtefæller eller andre 
nære familierelationer i samme afdeling, da det kunne skabe problemer.  
 
Herudover havde kommunen lagt vægt på, at det fremgik af Bente Breinholts straffeattest, at hun to år 
tidligere havde fået en betinget dom på 10 dages fængsel for at have overtrådt straffelovens § 244 (vold), 
og at kommunen generelt ikke accepterede ansatte, der havde udøvet vold. At Bente Breinholt under 
samtalen havde oplyst, at hun havde fået den betingede dom for i affekt at have tildelt en 13 årig dreng en 
lussing, da denne havde råbt grove ukvemsord til hende uden for en bagerbutik, var ikke afgørende for 
kommunen. Cecilie Cedergaard fik herefter tilbudt stillingen.  
 
Familien Iversen, der boede i Storby Kommune, havde store sociale problemer, og sønnen Sonny, der var 
13 år, var nyligt begyndt at eksperimentere med forskellige former for narkotika og var kun meget 
uregelmæssigt i skole. De tilknyttede sagsbehandlere havde i enighed peget på, at Sonny burde anbringes 
på en privat institution langt fra hans omgangskreds, og som var velkendt for at have den fornødne 
ekspertise og erfaringer med børn som Sonny. Lederen af afdelingen, der selv havde en 
socialrådgiverbaggrund, mente imidlertid efter en gennemgang af sagen ikke, at det var nødvendigt at 
fjerne Sonny fra hjemmet. Derimod vurderede hun, at Sonny skulle have et kommunalt skoletilbud med 
pædagogisk støtte og i øvrigt overnatte hver aften hjemme. Familien ville også få hjælp til diverse former 
for praktisk støtte. Lederen mente, at der var en tilstrækkelig og korrekt indsats, og fandt ikke grundlag for 
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at sende Sonny på et dyrt privat institutionsophold. I overensstemmelse hermed udarbejdede 
sagsbehandleren efter anmodning fra lederen en afgørelse til Sonny og hans forældre, hvori der blev 
redegjort for, hvorfor det valgte tilbud blev anset for at være det rette tilbud til Sonny.  
 
Sagsbehandlerne i kommunen syntes de i stigende grad blev underkendt i deres faglige vurderinger af 
ledelsen pga. økonomi og mente, at der var tale om ulovlige afgørelser, fordi kommunen lagde vægt på 
økonomiske forhold. En talsmand for socialrådgiverne henvendte sig derfor til det lokale dagblad og 
udtalte, at Storby Kommune handlede ulovligt på børneområdet, fordi det reelt var økonomien, der 
afgjorde, hvilket tilbud det enkelte barn fik.   
 
Socialdirektøren blev noget utilfreds med, at han ikke var blevet orienteret, men at han skulle høre om 
eventuelle ulovligheder gennem pressen og bad herefter sin afdelingsleder om at præcisere over for 
medarbejderne, at disse skulle orientere den nærmeste ledelse senest samtidig med eventuelle udtalelser 
herom til pressen, såfremt de mente kommunen handlede ulovligt i forbindelse med sagsbehandlingen.  
 
Den lokale afdeling af socialrådgivernes forbund, der ikke mente, at socialdirektøren lovligt kunne pålægge 
medarbejderne at orientere nærmeste ledelse om ulovligheder forud for eller senest samtidig med 
orientering til pressen, indbragte sagen for statsforvaltningen, det kommunale tilsyn. Forbundet gjorde i 
den forbindelse gældende, at der var tale om en begrænsning af ytringsfriheden Ligeledes ønskede 
forbundet statsforvaltningens vurdering af lovligheden af kommunens administration på børn og unge 
området, idet foreningen anførte, at kommunen udøvede økonomisk magtfordrejning, når den inddrog 
økonomiske hensyn.  
  
Der ønskes en begrundet forvaltningsretlig stillingtagen til det beskrevne hændelsesforløb, herunder en 
stillingtagen til det forventede udfald af sagen hos statsforvaltningen.  
 
Begrundelsesproblematik skal ikke drøftes.  
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Bilag:  

Uddrag af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister 
(Kriminalregisteret) (nr. 218 af 27. marts 2001 med senere ændringer). 

§ 11. Politiet udsteder straffeattester for private personer, når de pågældende fremsætter begæring 
herom. For personer under 18 år udstedes straffeattester dog kun, når forældremyndighedens indehaver 
eller den pågældendes værge har givet samtykke. 
 
    Stk. 2. I straffeattester efter stk. 1 optages alene afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som 
omfatter overtrædelse af straffeloven, lovgivningen om euforiserende stoffer eller udenlandske afgørelser 
med følgende begrænsninger: 
 
…” 
 
§ 12. Begæring om udstedelse af straffeattest efter § 11 skal fremsættes over for politiet.” 
 
 
Uddrag af den sociale servicelov (lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011)  
 
§ 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at 
være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. 
Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, 
der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50….. 
 
…. 
 
 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: 
 
…. 
 
3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. 
 
…. 
 
7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66. 
 
….. 
 
9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. 
 
…” 
 


